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HØRING AV TO ALTERNATIVER FOR REGULERING AV SKINN FRA HUNDER
OG KATTER

Vi viser til Deres høringsbrev av 24. juni då.

Vi er i utgangspunktet skeptiske både til en særnorsk lov og en særnorsk merkeordning for
regulering av bruk av skinn og skinnprodukter fra hund og katt. Slike bestemmelser vil bare
vanskeliggjøre norske importørers arbeid. Samtidig mener vi at skinn og skinnprodukter fra hund
og katt i svært liten grad er i bruk i produkter som selges i Norge. Mange av de ledende kjedene
har med i sine innkjøpskrav at de ikke aksepterer slike produkter. Det vil således neppe oppstå
mange problemer.

I en prioritering mellom to alternative reguleringsforslag, foretrekker vi at regulering av
ervervsmessig innførsel, produksjon og omsetning av skinn og skinnprodukter fra hunder og
katter skjer i henhold til forslaget om forskrift om merking. Det er grunn til å anta at lovutkastet
inneholder formuleringer og krav som kan bli svært vanskelig for importørene å etterleve i
praksis. Selv om eksportørene avgir en egenerklæring om at skinnene "er produsert på en
dyrevemmessig forsvarlig måte", vil det være ulike oppfatninger av hva som legges i dette.
Dessuten vil importør ikke ha kontrollmuligheter og vanskelig kunne gi noen garantier.

Vår konklusjon er at norske myndigheter burde avvente en regulering på dette området som er
felles for alle aktører i EØS. Vi har for øvrig notert oss at departementet vil arbeide med en
vurdering av forholdet til WTO og GATT mens forslaget er på høring. En slik gjennomgang er
naturligvis helt nødvendig for å sikre at det som eventuelt blir besluttet, er overensstemmende
med de avtalemessige forpliktelser vi har påtatt oss.

Vennlig hilsen
HANDELS- OG SERVICENÆRINGENS
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Direktør
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